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RESUMO 

 

PROCESSO CEETEPS Nº 850679/2018. 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2019. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÃO E ACESSIBILIDADE 

NA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PRESIDENTE VARGAS, localizada na Rua Adriano Francisco Salgado, nº 30 

– Mogi das Cruzes/SP. 

 

Os interessados poderão consultar o edital e seus anexos no site do Diário Oficial do Estado de São Paulo, 

endereço eletrônico: www.imprensaoficial.com.br, no sitio do CEETEPS, endereço eletrônico - www.cps.sp.gov.br  

– Licitações – Concorrência, onde, inclusive, todos os arquivos da pasta técnica estarão disponíveis para 

download, ou consulta-lo na sede da Administração Central do CEETEPS, situada à Rua dos Andradas, nº 140, 4º 

Andar, Núcleo de Compras – Santa Ifigênia, São Paulo/SP, em dias de expediente, no horário das 9h às 12h e das 

14h às 17h, pelo período de 05/04/2019 até o dia  06/05/2019. 

 

Recebimento dos envelopes e documentos pertinentes, conforme item 3 do edital: dia 09/05/2019, das 8h30min 

às 10h, durante 1h30min na Portaria da Administração Central do CEETEPS, localizada na Rua dos Andradas, 140 

Santa Ifigênia, São Paulo – Capital, quando então, na sequência, na sala de reunião do 4º andar (Infraestrutura) da 

Administração Central do CEETEPS, dar-se-á início à abertura dos envelopes PROPOSTA.  

 

Visita técnica. A visita técnica é facultativa e o licitante, se por ela optar, poderá visitar o local dos serviços, 

mediante prévio agendamento com a Unidade de Ensino pelo telefone: (11) 4799-1511/4799-4069/4799-7021 

ou e-mail: e015adm@cps.sp.gov.br, desde a data da publicação do edital até o último dia útil anterior à data 

marcada para a deflagração do certame, nos termos do item 16 do edital. 

 

Pedidos de Esclarecimentos. Será facultada aos licitantes, a solicitação de esclarecimento na forma escrita, 

transmitida via e-mail para o seguinte endereço eletrônico: nc.licita@cps.sp.gov.br, ou protocolizada no Núcleo 

de Compras do CEETEPS, localizado na Rua dos Andradas, 140 – 4º Andar - Santa Ifigênia – São Paulo – Capital 

até o dia 06/05/2019, em dias de expediente, nos horários das 9h às 12h e das 14h às 17h, nos termos do item 15 

do edital. 

 

Valor referencial. O valor total estimado para a execução do objeto deste certame é de R$ 3.472.677,87 (três 

milhões, quatrocentos e setenta e dois mil, seiscentos e setenta e sete reais e oitenta e sete centavos). 

 

Qualificação técnica, nos termos do item 5.1.4 do edital: 

Qualificação técnica operacional, conforme item 5.1.4 , alínea ‘b’ do edital: 

• Laje – 183,04 m² (representa 50% da quantidade orçada em planilha); 

• Estrutura Metálica – 2.240,86 Kg (representa 50% da quantidade orçada em planilha); 

• Cobertura – 112,82 m² (representa 50% da quantidade orçada em planilha); 

• Revestimento cerâmico – 597,89 m² (representa 50% da quantidade orçada em planilha); 

• Esquadrias Metálicas – 71,42 m² (representa 50% da quantidade orçada em planilha); 

• Pintura – 6.217,49 m² (representa 50% da quantidade orçada em planilha) 

Prazo de execução. Conforme cronograma físico-financeiro. 

 

Vigência Contratual. O prazo de vigência do contrato é de 735 (setecentos e trinta e cinco) dias, nos termos da 

cláusula terceira do contrato. 

 

Alertamos sobre a importância da leitura do edital, a fim de que os interessados tenham o devido 

conhecimento de todas as exigências requeridas para a participação neste certame. 

http://www.imprensaoficial.com.br/

